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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 65/2012

A Agência Nacional de Ener gia Elétrica - ANEEL,por in-
termédio da pregoeira, torna público que,após a avaliação das pro-
postas de preços e da documentação de habilitação apresentadas na
licitação em referência, cujo objeto é a manutenção de equipamentos
contra incêndio; foi vencedora para os itens 1,2 e 3, a empresa
BRASILIA SISTEMA CONTRA INCENDIO L TDA - ME, pelo va-
lor total de R$ 5.108,31 (cinco mil, cento e oito reais e trinta e um
centavos).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA

(SIDEC - 26/11/2012) 323028-00001-2012NE800189

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES
E AUTORIZAÇÕES DE GERAÇÃO

AV I S O

A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA -
ANEEL torna pública a proposta de alteração dos coeficientes de
distribuição da Compensação Financeira da bacia do rio Paraná, tendo
em vista a entrada em operação comercial da Usina Hidrelétrica
Mauá. Os valores a serem divulgados por meio de Despacho são
apresentados no Anexo deste A viso, e encontram-se juntados ao Pro-
cesso 48500.004588/2010-46, disponíveis no endereço SGAN - Qua-
dra 603 - Módulo I - Brasília - DF , bem como no endereço eletrônico
www.aneel.gov.br. Os beneficiários dos montantes de Compensação
Financeira recolhidos na Bacia do rio Paraná têm o prazo de até 10
(dez) dias, contados a partir da publicação deste Aviso, para apre-
sentarem suas manifestações, caso não concordem com os valores
propostos, apresentando as justificativas técnicas para tal discordân-
cia.

Brasília, 26 de novembro de 2012.
HÉLVIO NEVES GUERRA

Superintendente

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

EDITAL Nº 6, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESER VA EM CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR

A Diretora-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis torna pública a retificação dos requisitos do
perfil 12, constantes do subitem 2.3 no Edital nº 1 - ANP, de 19 de
outubro de 2012, publicado no Diário Oficial da União, conforme a
seguir especificado, bem como a reabertura do período de inscrição
do concurso público da ANP para provimento de vagas e formação de
cadastro de reserva em car gos de nível superior, considerando-se
válidas e ratificadas as inscrições regulares já efetivadas.

[...]



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www .in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032012112700182

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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2.3 ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E
DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NA TURAL

[...]
PERFIL 12: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE PE-

TRÓLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL E GÁS NA-
TURAL - ÁREA V

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclu-
são de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil,
Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica,
Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúr-
gica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Naval ou em
Engenharia do Petróleo, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo MEC e registro no órgão de classe corresponden-
te.

[...]
1 DA REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E

DO PERÍODO PARA ENTREGA DE LAUDOS
1.1 As inscrições e as solicitações de isenção poderão ser

realizadas no endereço eletrônico http://www .cespe.unb.br/concur-
sos/ANP_12, no período entre 10 horas do dia 28 de novembro de
2012 e 23 horas e 59 minutos do dia 4 de dezembro de 2012,
observado o horário oficial de Brasília/DF .

1.2 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia sim-
ples do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) a que se refere a alínea "b" do subitem 5.2 do edital de
abertura, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento,
postado impreterivelmente até o dia 7 de dezembro de 2012, para a
Central de Atendimento do CESPE/UnB - Concurso ANP/2012 (lau-
do médico) - Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF .

1.5 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento
do candidato, disponível por meio do aplicativo para a solicitação de
inscrição, das 10 horas do dia 28 de novembro de 2012 e 23 horas e
59 minutos do dia 4 de dezembro de 2012, horário oficial de Bra-
sília/DF, no endereço eletrônico http://www .cespe.unb.br/concur-
sos/ANP_12, conforme o caso, observados os procedimentos des-
critos no subitem 6.4.8 do edital de abertura.

1.6 A relação dos candidatos que tiveram o seu pedido de
isenção deferido será divulgada no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/ANP_12, na data provável de 7 de
dezembro de 2012.

1.6.1 O candidato disporá de dois dias para contestar o in-
deferimento do seu pedido de isenção de taxa de inscrição, no en-
dereço eletrônico http://www .cespe.unb.br/concursos/ANP_12. Após
esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

1.6.1.1 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção
indeferido deverão acessar o endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/ANP_12 e imprimir a GRU Cobrança, por meio
da página de acompanhamento, para pagamento entre até o dia 14 de
dezembro de 2012.

1.6.1.1.1 O candidato que não tiver o seu pedido de isenção
deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma
e no prazo estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente
excluído do concurso público.

1.7 Na data provável de 4 de janeiro de 2013, será publicado
no Diário Oficial da União edital informando a disponibilização da
consulta aos locais e ao horário de realização das provas.

2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O CESPE/UnB não se responsabilizará por solicitações

não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, de
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comu-
nicação, bem como por outros fatores que responsabilizem a trans-
ferência de dados.

MAGDA CHAMBRIARD

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA
E ADMINISTRATIVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 69/2012 - UASG 323031

Nº Processo: 48610013314201262 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de 1.00 agendas, compostas de capa do tipo fichário com
logomarca da Agência, páginas de miolo padrão e 8 páginas per-
sonalizadas em 4 cores. T otal de Itens Licitados: 00001 . Edital:
27/11/2012 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: A v Rio
Branco Nº 65 - 12º ao 22 Andar - Bairro Centro RIO DE JANEIRO
- RJ . Entrega das Propostas: a partir de 27/1 1/2012 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 07/12/2012 às
10h30 site www.comprasnet.gov.br.

CEZAR CARAM ISSA
Superintendente

(SIDEC - 26/11/2012) 323031-32303-2012NE800072

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 35/2012 - UASG 910808

Nº Processo: 20121054 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual for-
necimento e instalação de piso vinílico, objetivando complementação
de pisos já instalados na ELETROBRAS, fruto de processo licitatório
anterior, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital
e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/1 1/2012 de
09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00 . Endereço: Av. Marechal Flo-
riano, Nº 19 - 26º Andar Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega
das Propostas: a partir de 27/11/2012 às 09h00 no site www.com-

prasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/12/2012 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O Edital poderá ser
retirado gratuitamente, nos sites:www.comprasnet.gov.br e www.ele-
trobras.com, ou na ELETROBRAS: nos horários de 9 às 11 horas e
das 14 às 16 horas, na A v. Marechal Floriano, 19, 26º andar , Centro,
Rio de Janeiro, RJ. Os interessados na compra da cópia do Edital
deverão depositar o valor de R$ 6,00, não reembolsáveis, na Conta
Corrente n¨ 502.000-X, Agência no- 3064-3 do Banco do Brasil, in-
formando o Nº do CNPJ da Empresa ou CPF da pessoa.

CLAUDIO DOS SANTOS BERTINI
Chefe do Departamento de Contratações

(SIDEC - 26/11/2012) 910808-00001-2012NE000001

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Contrato: 1° Apostilamento ao Contrato/Ceron/PR/199/201 1. Contra-
tante: Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - Ceron. Contratada: Elite
Engenharia Ltda. Proveniente do Pregão Eletrônico n.º 054/201 1.
Objeto: Contrato original de R$ 880.878,23 (oitocentos e oitenta mil,
oitocentos e setenta oito reais e vinte e três centavos), passa a ser de
R$ 918.009,59 (novecentos e dezoito mil, nove reais e cinquenta e
nove centavos), já incluído reajuste de IPCA do período de janei-
ro/2011 a dezembro/2011 de 6,5031%, conforme previsto na Cláusula
sexta do Contrato original, representando um aumento de R$
34.776,19 (trinta e quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e
dezenove centavos). Assinatura: 22/1 1/2012. Jose Carlos Carregado -
Gerente do Programa Luz Para T odos e Daiane Barroso Inhaquites -
Gerente da Assessoria Especial de Suprimentos de Materiais e Ser-

viços, pela Contratante.

EXTRATO DE TERMO ADITIV O

Contrato: 5º Termo Aditivo ao Contrato/Ceron/DA/202/2007. Con-
tratante: Centrais Elétricas de Rondônia S.A. Contratada: 14 Brasil
Telecom Celular S/A. Proveniente do Pregão Eletrônico n.º 030/2007.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 06 (seis) meses.
Valor total de R$ 86.693,58 (oitenta e seis mil, seiscentos e noventa
e três reais e cinquenta e oito centavos). Assinatura: 09/10/2012. Luís
Hiroshi Sakamoto - Diretor de Gestão, pela Contratante, Leandro
Caetano de Camargo - Especialista em Licitações e Antônio Nelson
Nascimento de Oliveira - Executivo de Negócios, pela Contratada.

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 8/2012

As Centrais Elétricas de Rondônia S.A, através da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público para conhecimento de
interessados, que se encontra instaurado o processo licitatório Con-
corrência n.º 008/2012, tipo menor preço, cujo objeto é Contratação
de empresa no fornecimento e instalação de infraestrutura metálica de
torres de telecomunicações para atender o Sistema de Rádio de Co-
municação da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. Data da abertura:
08 de janeiro de 2013, às 09:00 horas, na sede da Centrais Elétricas
de Rondônia S.A, localizada à A v. dos Imigrantes, nº 4137, Sala D.8-
CPL - Bairro Industrial, onde o edital poderá ser examinado e ad-
quirido gratuitamente ou através do site www .ceron.com.br.

Porto Velho, 26 de novembro de 2012.
JOSE PAULO VIEIRA OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREGÃO ELETRÔNICO N o- 48/2012

Tipo: menor preço. Objeto: aquisição de envelopes de segurança para
acondicionamento de medidores de ener gia elétrica. Data de início
para entrega de propostas: 28/1 1/2012, através do portal www .li-
citacoes-e.com.br. Data de abertura das propostas: 11/12/2012 às
10h30min; Data início do pregão: 1 1/12/2012 às 1 1h30min. Para
todas as referências de tempo será observado o horário de Bra-
sília/DF. O edital poderá ser retirado nos sites www .licitacoes-
e.com.br e www.ceron.com.br ou no endereço: Avenida Imigrantes,
n.º 4137, Bairro Industrial, CEP .: 76.821-063, de segunda a sexta-
feira, no horário das 08h30min às 1 1h30min e das 14h30min às
17h30min. Formalização de consultas exclusivamente pelo e-mail:
pregao@ceron.com.br. Para concorrer a este Pregão, os interessados
deverão cadastrar senhas de acesso em qualquer agência do Banco do
Brasil S/A, situadas no País.

Porto Velho, 26 de novembro de 2012.
SILVIA FERREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO N o- 49/2012

Tipo: menor preço. Objeto: Registro de Preços, para aquisição cen-
tralizada de Terminais de Autoatendimento objetivando atender de-
manda das empresas de distribuição da Eletrobras. Data de início para
entrega de propostas: 07/11/2012, através do portal www.licitacoes-
e.com.br. Data de abertura das propostas: 07/12/2012 às 10h30min;
Data início do pregão: 07/12/2012 às 11h30min. Para todas as re-
ferências de tempo será observado o horário de Brasília/DF- horário
brasileiro de verão. O edital poderá ser retirado nos sites www.li-
citacoes-e.com.br e www.ceron.com.br ou no endereço: A venida Imi-
grantes, n.º 4137, Bairro Industrial, CEP .: 76.821-063, de segunda a
sexta-feira, no horário das 08h30min às 1 1h30min e das 14h30min às
17h30min. Formalização de consultas exclusivamente pelo e-mail:

pregao@ceron.com.br. Para concorrer a este Pregão, os interessados
deverão cadastrar senhas de acesso em qualquer agência do Banco do
Brasil S/A, situadas no País.

Porto Velho, 26 de novembro de 2012.
JONECILDO CONCEIÇÃO CAMPOS

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N o- 55/2012

Tipo: menor preço. Objeto: Contratação de empresa especializada
para execução dos serviços de instalação da rede lógica estruturada.
Data de início para entrega de propostas: 28/1 1/2012, através do
portal www.licitacoes-e.com.br. Data de abertura das propostas:
13/12/2012 às 10h30min; Data início do pregão: 13/12/2012 às
11h30min. Para todas as referências de tempo será observado o ho-
rário de Brasília/DF. O edital poderá ser retirado nos sites www .li-
citacoes-e.com.br e www.ceron.com.br ou no endereço: A venida Imi-
grantes, n.º 4137, Bairro Industrial, CEP .: 76.821-063, de segunda a
sexta-feira, no horário das 08h30min às 1 1h30min e das 14h30min às
17h30min. Formalização de consultas exclusivamente pelo e-mail:
pregao@ceron.com.br. Para concorrer a este Pregão, os interessados
deverão cadastrar senhas de acesso em qualquer agência do Banco do
Brasil S/A, situadas no País.

Porto Velho, 26 de novembro de 2012.
SILVIA FERREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA No- 6/2012

As Centrais Elétricas de Rondônia S.A, por meio da Co-
missão Permanente de Licitação - CPL, na forma da Lei nº 8.666/93,
torna público para conhecimento de interessados, que após o en-
cerramento dos trabalhos iniciados em 20 de novembro de 2012,
considerou classificadas para os lotes 1 e 2 as empresas: 1º Lugar a
empresa Rondônia Transformadores e Construções Ltda e 2º Lugar a
empresa SME - Sociedade dee Montagens e Engenharia Ltda. Re-
comendou a adjudicação e homologação do objeto a favor da em-
presa: Rondônia T ransformadores e Construções Ltda - Lote 1 com
proposta no valor total ajustado de R$ 1.885.059,29 (um milhão,
oitocentos e oitenta e cinco mil, cinquenta e nove reais e vinte e nove
centavos) - Lote 2 com proposta no valor total ajustado de R$
18.006.270,04 (dezoito milhões, seis mil, duzentos e setenta reais e
quatro centavos). Prazo de 5 (cinco) dias úteis para recursos a contar
de 27 de novembro de 2012. Processo liberado à vista de interessados
na sede da Eletrobras Distribuição Rondônia, localizada na Av. dos
Imigrantes, nº 4137, Sala da CPL - Bairro Industrial - Porto V e-
lho_RO, CEP: 76821-063, onde poderão ser solicitadas cópias de
documentos, entrega de recursos durante o horário normal de ex-
pediente.

Porto Velho, 26 de novembro de 2012.
JOSE PAULO VIEIRA OLIVEIRA

Presidente da Comissão

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NOR TE
DO BRASIL S/A

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

01)Contratada: Las-Cio Móveis Para Escritório Ltda. CNPJ:
03.062.224/0001-16, processo licitatório nº PE-011-2-0271, contrato
nº 4500080214 de 22/11/2012 no valor de R$ 33.014,00. Forne-
cimento de cadeiras giratórias para escritório. Prazo de Entrega: 60
dias. Assinam P/Eletronorte: Lúcia Helena Lopes dos Santos /Gerente
de Aquisição de Material e Serviços Corporativos. P/ Contratada:
Newton Oliveira Jr.

01)Contratada: UHY Moreira Auditores. CNPJ: 01.489.065/0001-05,
processo licitatório nº PE-011-2-0274, contrato nº 4500080251 de
23/11/2012 no valor de R$ 580.000,00. Serviços de auditoria técnica
e contábil em projetos de pesquisa e desenvolvimento da Eletronorte.
Prazo de Execução: 24 meses. Assinam P/Eletronorte: Abadia Apa-
recida Ribeiro de Souza / Superintendente de Suprimento de Material
e Serviços. P/ Contratada: Jucléia G. Rodrigues.

Instrumento do 1º termo aditivo do contrato: OCGA.4500079376.
Contratada: Baur do Brasil Ltda. Prorrogação do prazo de entrega
para 75 (setenta e cinco) dias e da V igência para 105 (cento e cinco)
dias. Modalidade da Licitação PE.OCGARO.12.001 1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Centrais Elé-
tricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, a se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária, no dia 3 de dezembro de 2012, às 15
horas, na sede social da Empresa, SCN Quadra 06, Conjunto "A",
Bloco B, Entrada Norte 2, Asa Norte, em Brasília - DF , na sala 409,
nesta cidade, instalando-se a Assembleia, em primeira convocação,
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, o número
legal do capital social votante e, em segunda convocação, meia hora
depois, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:




